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30.000 KG STRETCH HOOD ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 

 

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ile 

......................................... firması arasında, aşağıdaki şartlarda sözleşme akdedilmiştir.  

  

Bundan sonra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü  

“Teşekkül”, Firma ise “Yüklenici” olarak anılacaktır. 

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan ve ekli 

Teknik Şartnamede özellikleri belirtilen, 30.000 Kg Stretch Hood Alımı işinin şartnameler 

ile sözleşme esasları dahilinde satın alınması işidir. 
     

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ 

 

Yüklenici; işbu sözleşme ile buna bağlı şartnamelere uygun olarak bu sözleşmenin konusunu 

teşkil eden işlere vakıf olduğunu, taahhüdünü aynı anda sözleşmenin ekini teşkil eden 

şartnameler dahilinde yürüteceğini ve bu husustan dolayı hiçbir itiraz hakkı olmadığını ve söz 

konusu işi; KDV hariç ......................................... fiyatla yapmayı kabul ve taahhüt eder,  

sözleşme süresince herhangi bir nedenle zam talebinde bulunamaz.  

 

MADDE 4. YÜKLENİCİYE AİT BİLGİLER   

 

a)Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:  .............................................................................................  

b) T.C. Kimlik No:
 
 ..................................................................................................................  

c)Vergi Kimlik No: ..................................................................................................................  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi  .......................................................................................  

d) Telefon numarası:  ...............................................................................................................  

e) Bildirime esas faks numarası: . ............................................................................................  

 

4.1. Müracaat tarihinden itibaren kesin teminat iade edilinceye kadar işbu adrese yapılacak 

her türlü tebligat Yüklenicinin kendisine yapılmış sayılır. 

 

4.2. Yüklenicinin ortaklık olması halinde yalnızca ortaklığı temsil eden pilot ortağa tebligat 

yapılır ve bu tebligat ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin hepsine yapılmış sayılır.  

 

4.3. Adres değişiklikleri iadeli-taahhütlü yazı, faks ya da bizzat dilekçe ile Teşekküle tebliğ 

edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ Yükleniciye yapılmış sayılır.  

 

MADDE 5. TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER  

 

5.1. Kesin teminat ; 

 

5.1.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden, 

sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Bu tutar 
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……………………..olup, nakit/banka mektubu olarak verilmiştir. İlgili mevzuata aykırı 

olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmeyecektir. Bankalar tarafından 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu doğrultusunda tanzim edilen teminat mektupları da kabul edilecek olup, 

teminat mektubunda Teşekkülün adı, ihalenin konusu, teminat tutarı ve süresi belirtilecektir. 

 

5.1.2.  Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilecektir.  

 

5.1.3. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin teminat 

verebilecekleri gibi toplam kesin teminat miktarı ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da 

karşılanabilir. 

 

5.1.4. Kesin teminat mektubu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir adına düzenlenerek, “Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü” verilecektir.   

 

5.1.5.  Kesin teminat; geç teslim, uygun olmayan malzeme, eksik teslim, taahhüdün yerine 

getirilmemesi vs. den doğacak zarar, ziyan ve cezalar konusunda yükleniciye herhangi bir 

ihbara gerek olmaksızın nakte çevirmeye müsaadeli olacaktır.  

 

5.1.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

 

5.1.7. Cezai şart olarak irat kaydedilen teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

5.2. Ek kesin teminat ;  

 

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, iş 

miktarındaki artış nedeniyle sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış 

tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat 

alınacaktır. Ek kesin teminat mektupları da süresiz olarak verilir. İlgili mevzuata aykırı olarak 

düzenlenmiş ek kesin teminat mektupları kabul edilmeyecektir. Fiyat farkı olarak ödenecek 

bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle 

de karşılanabilir. 

 

5.3. Kesin ve ek kesin teminatın iade işlemleri; 

 

5.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 

yüklenicinin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra 

alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan 

ilişiksizlik belgesinin getirilmesinden sonra yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise 

teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 

teminatın tamamı, yükleniciye iade edilir. 
 
5.3.2. Yüklenici, bu iş nedeniyle Teşekküle ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile 

ücret ve ücret sayılan ödemelerden dolayı kanuni vergi borçlarını malın kesin kabul tarihine 

veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödemek zorundadır. Yüklenicinin, bu borçlarını 

ödememesi halinde, protesto çekmeye ve herhangi bir merciden hüküm almaya gerek 

kalmaksızın kesin teminatları paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı 

yükleniciye geri verilir. 

 

5.3.3. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal 

Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi şartı aranmaz. 
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5.3.4. Her ne nedenle olursa olsun cezai şart olarak irat kaydedilen teminatlar, yüklenicinin 

doğmuş veya doğacak borçlarından hiçbir şekilde mahsup edilemez, ayrıca Teşekkülce alınan 

teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 
5.4. Performans teminatı alınması ve iade işlemleri; Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

MADDE 6. TESLİM SÜRESİ VE YERİ    

 

6.1. Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 takvim günü olup termin 

programı teknik şartnamenin 6.1.maddesinde belirtildiği şekilde olacaktır. 
6.2. İhale konusu malı erken teslim etmek isteyen istekliler teslim süresini teklifinde 

belirtecektir. İhale konusu mal terminli teslimatı gerektiriyor ise, termin programı Teşekkülün 

şartnamelerinde yer alacak ve istekli bu termin programına uygun teslimat yapacaktır.  

 

6.3. İmalat konusu olup, öncelikle numunesi yapılarak onaylandıktan sonra imal edilecek mal 

siparişlerinde, istekliler tekliflerinde numuneyi hazırlayacağı ve onayı müteakip malı imal 

edeceği süreleri ayrı ayrı belirteceklerdir. Aksi takdirde numunenin hazırlanması ve 

onaylanması için geçecek süre teslim süresi içinde mütalaa edilecektir. 

  

6.4. Malın teslim yeri; 

Eti  Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Değirmenözü 

Tesisleri ambarına ve mesai saatleri içerisinde olacaktır. 

 

MADDE 7. MUAYENE VE TESELLÜM İŞLEMLERİ 

 

7.1. İşbu şartnamenin ikinci maddesinde belirtilen yere teslim edilen malın, taahhüt edilen 

mala uygunluğu yüklenici tarafından Teşekkülün tesellüm komisyonuna tevsik ettirilmediği 

müddetçe Teşekkül tarafından kabul yapıldığı şeklinde yorumlanamaz.  

 

7.2. Teşekkülce istenmesi halinde, sözleşme konusu mal; teslim öncesi Teşekkülün 

görevlendireceği muayene komisyonu tarafından sözleşme esasları dahilinde, yüklenicinin iş 

yerinde, ambarında veya Teşekkülün belirleyeceği yerde muayene edilerek tesellüm buna 

göre yapılacak ve bu husus Teşekkül ile yüklenici temsilcilerince imzalanacak bir protokolle 

tespit edilecektir. Ayıplı olduğu gözle görülebilecek şekilde açıkça belli olan mal tesellüm 

edilmeyecektir. Protokolün herhangi bir maddesine muhalif olan taraf, gerekli açıklamayı 

yaparak protokolü imzalamak zorundadır. Aksi halde itirazı geçersizdir. 

 

7.3. Sözleşme konusu malın muayenesi, özelliği gereği laboratuvar analizi gerektiriyorsa, 

Teşekkülün laboratuvarlarında yapılacak analiz neticeleri geçerli olacak ve tesellüm buna 

göre yapılacaktır. Teşekkül laboratuvarında yapılması mümkün olmayan tahliller, resmi veya 

taraflarca mutabık kalınan laboratuvarlarda yapılacaktır. Laboratuvarların tahlil ve muayene 

raporları iki taraf için de kesin ve bağlayıcı olacaktır. Yapılacak tahlil ve muayene masrafları 

yükleniciye ait olacaktır.  

  

7.4. Teşekkül tesellüm ettiği malı en çok 15 gün içinde muayene eder (işin özelliğine göre bu 

süre uzayabilir). Malın uygun olmadığı, ayıplı ve teknik hatası olduğu tespit edildiği takdirde, 

keyfiyet 8 gün içinde yükleniciye iadeli-taahhütlü yazı ile bildirilir. Bu mektubun postaya 

verilmesini takip eden yedinci (7.) gün tebliğ tarihi sayılır. Bu mal yenisi ile değiştirilmek ve 

tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere iade edilir.  
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İade edilen kusurlu veya ayıplı malın yerine yenisi, ilk teslim süresi kadar veya teşekkül 

tarafından uygun görülecek süre kadar cezalı ilave süre verilmek kaydıyla teknik şartnameye 

uygun olarak yüklenici tarafından Teşekküle teslim edilecektir.  

 

Bu süre içerisinde yüklenici teslimatı yapmadığı takdirde, sözleşme feshedilerek kesin teminat 

cezai şart olarak irat kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

7.5. Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda kabulden sonra malın hileli 

olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve 

kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. 

 

MADDE 8. ÖDEME  

 

8.1. İşin bitiminde, fatura Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR adına düzenlenecek ve aynı adrese teslim 

edilecektir. 

 

8.2. Sipariş konusu işin teknik şartnameye uygun olduğu ihtiyaç sahibi ünite tarafından 

yapılacak kati tesellüm ile tespit edildikten sonra faturanın ve ödemeye esas belgelerin 

Muhasebe Birimlerine / Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığına intikal ettirilmesini müteakip teslim alınan malın / kısmın bedeli 5 inci 

(beşinci) gün yüklenicinin banka hesabına ödenecektir. Belirtilen tarihin tatil gününe denk 

gelmesi durumunda ödeme, tatil gününü takip eden ilk iş günü içinde gerçekleştirilir. 

 

8.3. Hakedişli ödemelerde, ihtisas birimi tarafından tanzim edilen hakedişlerin sipariş 

mektuplarında veya sözleşmelerinde yazılı teknik, idari ve mali şartlar bakımından uygun 

olduğuna ilişkin, kendi uzmanlık ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere ilgili ihtisas 

sahibi birimlerinin, her birinin en az birinci derece imza yetkisine sahip personelince 

yapılacak kontrolünden sonra, varsa performans kesintisi ve avans ödenmişse her hakedişin 

tutarından avans oranı kadar kesinti yapılarak ödeme yapılacaktır. 

 

8.4. Tekliflerin sadece Türk Lirası olarak verilmesinin öngörülmesine rağmen yabancı para 

birimi cinsinden verilen teklifler, ihale tarihindeki TCMB döviz alış kuru esas alınıp 

hesaplanarak Türk Lirası karşılığı olarak sabitlenecek ve fatura sabitlenen bu bedel üzerinden 

tanzim edilerek Türk Lirası olarak ödeme yapılacaktır. 
 

8.5. Finansman durumunun müsait olmaması halinde son ödeme gününe 20 gün ilave edilir ve 

bu 20 günlük süre için Yüklenici kar mahrumiyeti, faiz v.s adlar altında bir talepte bulunamaz. 

 
MADDE 9. GARANTİ   

 
9.1. Taahhüt konusu mal garanti süreli ise, yüklenici; malın yeni üretilmiş, kullanılmamış, 

hilesiz veya teknik gereklerine uygun imal edilmiş, ayıpsız ve şartnamelerde belirtilen 

özelliklere uygun olduğunu garanti eder.  

9.2. Yüklenici, normal kullanım şartlarında malın dizaynından, malzeme veya işçilikten veya 

kendi hata ve ihmalinden doğabilecek kusurları garanti eder. 

9.3. Garanti süresi, malın teslim alınıp kati tesellümünün yapılmasını  müteakip  …… . 

9.4. Teşekkülün bu garantiden doğacak haklarını iadeli-taahhütlü yazı ile yükleniciye 

bildirmesini müteakip, yüklenici, verilecek cezalı süre içerisinde hasarlı malı veya parçaları 

ücretsiz olarak tamir edecek veya yenisi ile değiştirerek teslimat adresine gönderecektir. 
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9.5. Eksik teslimat veya malın hatalı olarak teslim edilmesi durumunda, Yüklenici bu malları 

Teşekküle ücretsiz olarak teslim etmeyi taahhüt eder. Tamirat, değiştirme veya eksik 

malzemeyi tamamlama için geçecek cezalı süre, garanti süresine ilave edilecektir. 

9.6. Yüklenicinin bu maddede sayılan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Teşekkül, 

giderleri Yükleniciye ait olmak üzere, malı tamir ettirme, eksikliği tamamlama ya da yerine 

yenisi alma yoluna gidebilir. Bu durumda Teşekkül,  yaptığı tüm giderleri Yüklenicinin 

alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etme hakkına sahiptir. 

 

MADDE 10. FİYAT FARKI UYGULAMASI 

Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 

  

MADDE 11. İŞ MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK  

11.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; sözleşmeye 

konu alım içinde kalması ve Teşekkülü külfete sokmaması kaydıyla, işin devamı esnasında 

veya yüklenici tarafından tamamlanmasını müteakip, söz konusu işin toplam bedeli veya 

miktarının yüzde yirmisine (% 20’sine) kadar iş artışı, aynı sözleşme koşulları ile aynı 

yükleniciye yaptırılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir. 

 

11.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış 

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme 

bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmesi zorunludur. 

 

11.3. İhalede iş eksilişi de yapılabilir. Sözleşme bedelinin yüzde sekseninden (% 80’inden) 

daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu 

durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, 

sözleşme bedelinin yüzde sekseni (% 80’i) ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı 

arasındaki bedel farkının yüzde beşi (% 5’i) geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 
Yüklenici bunun dışında ücret, tazminat, gider ya da başka bir ad altında bir istemde 

bulunamaz. 

  
 

MADDE 12. AVANS VERİLME ŞARTLARI VE MİKTARI   

 

12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

MADDE 13. CEZALAR  
 

13.1. Yüklenici, sözleşme yaptıktan sonra taahhüdünden vazgeçtiği takdirde mühlet vermeye, 

ihtarname çekmeye, hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme fesh edilerek yüklenicinin 

kesin teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

13.2. Yüklenici sözleşmenin 14. maddesinde yer alan mücbir sebep halleri dışında, 

sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde Teşekkül tarafından ihtarlı 

en az 10 (on) takvim günü ek süre verilir. Bu süre içerisinde yüklenici gecikilen her takvim 

günü için gecikilen mal bedeli üzerinden  % 0,3 (bindeüç) oranında ceza ödeyecektir. 

Ek süre verilmesine rağmen yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar 

yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. 
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Ek süre verilmesine rağmen yüklenici vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar 

yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel 

hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

13.3. İade edilen kusurlu veya ayıplı malın yerine yenisi, ilk teslim süresi kadar veya 

Teşekkül tarafından uygun görülecek süre kadar cezalı ilave süre verilmek kaydıyla teknik 

şartnameye uygun olarak yüklenici tarafından Teşekküle teslim edilecektir. Bundan dolayı bir 

gecikme olursa verilen bu ilave süre için, ihale dokümanlarında yer alan gecikme cezasına 

ilişkin hükümler uygulanır.  

 

13.4. Bu süre içerisinde yüklenici teslimatı yapmadığı takdirde, sözleşme feshedilerek kesin 

teminat cezai şart olarak irat kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 
MADDE 14.   MÜCBİR SEBEPLER, SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER 
VE ŞARTLARI 

 

14.1. Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması, 

b) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler, 

c) Kısmi veya genel seferberlik hali, 

ç) Grev, 

d) Genel salgın hastalıklar, 

e) Ambargo konulması,  

f) Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun  ortaya çıktığının 

belirlenmesi ve bunun Teşekkülce de mücbir sebep olarak kabul edilmesi,  

 

14.2. Mücbir sebeplerden bir veya birkaçının meydana gelmesi halinde, tarafların sözleşmede 

belirtilen hususları yerine getirememesi nedeniyle, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 

getirmesi için bu hallerin bitimine kadar süre tanınır. Bu haller bir aydan fazla sürerse 

taraflardan biri sözleşmeden dönme hakkına sahiptir ve bu durumda taraflardan hiç biri 

meydana gelebilecek zararı karşı taraftan isteme yoluna gidemez. 

 

14.3. Sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek olan taraf birinci fıkranın (f) bendi hariç 

olağanüstü hallerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinden 

veya Ticaret Odasından alınacak resmi belgelerle birlikte, karşı tarafa durumu derhal bildirir. 

 

14.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin fesh edilmesi halinde, hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilir, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Fesih kararı 

yükleniciye on gün içinde bildirilir. 

 

14.5. Yüklenicinin kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan; yer teslimi, projelerin ve iş 

programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği, tesislerdeki 

arızalar, tamir ve bakım, ihracat, pazarlama ve satış politikalarındaki değişiklikler gibi 

nedenlerle, yüklenicinin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süre içinde 

yerine getirememesi halinde; Teşekkülce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin 

devamını istemesi, bu durumun yüklenici tarafından da kabulü kaydıyla ihale yetkilisinin 

onayı alınarak işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, sözleşmenin 

yürütümünü yapan birim tarafından gereği kadar uzatılır. 
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MADDE 15. SÖZLEŞMENİN DEVRİ  

 
15.1. Yüklenicinin yazılı talebi ve Teşekkülün uygun görüşü üzerine ihale yetkilisinin yazılı 

izni ile sözleşme devredilebilir. 

 

15.2.  Sözleşmeyi devralacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. 

 

15.3. Teşekkülün yazılı izni olmadan yüklenici işi devrettiği takdirde, sözleşme fesh edilerek 

kesin teminat irat kaydedilir.  

 

15.4. Teşekkülün yazılı izni ile işin bir başkasına devri halinde ihaleyi devralan firmadan 

kesin teminat, karar ve sözleşmeye ilişkin tüm vergiler ile diğer harçlar alınır. Bu durumda 

eski yüklenicinin sorumluluğu, devralan yüklenici ile birlikte müşterek ve müteselsil olarak 

devam eder. Bu nedenle eski yüklenicinin kesin teminatı iş bitimine kadar tutulur. 

 

MADDE 16. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

16.1. Teşekkül aşağıda belirtilen hallerde, sözleşmenin yürütümünden sorumlu birimin teklifi 

ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmeyi fesheder. 

  

16.1.1.Teşekküle süre vermeksizin ve uyarıda bulunmaksızın sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkı 

veren hükümler saklı kalmak kaydıyla,  Yüklenicinin mücbir nedenler dışında sözleşmeden 

doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi 

ya da sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, yükümlülüğün yerine getirilmesi, eksikliğin 

ya da aykırılığın giderilmesi için yükleniciye madde 13.2 de belirtilen süre verilir. Verilen bu 

süre için sözleşmede öngörülen cezalar uygulanır.    

 

Yüklenici tarafından bu süre içinde yükümlülükler yerine getirilmez, eksiklik ya da 

sözleşmeye aykırılıklar giderilmezse yeniden süre tanımak, protesto ya da ihtar çekmeye 

gerek kalmaksızın  sözleşme tek yanlı olarak  feshedilir.  

 

16.1.2. Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçtiğini bildirmesi halinde, her hangi uyarıda 

bulunmak ve süre verilmeksizin sözleşme Teşekkülce tek yanlı olarak feshedilir.  

 

16.1.3. Yüklenicinin iflası ya da mali acze düşmesi halinde,  sözleşme Teşekkülce tek yanlı 

olarak feshedilir.  

 

16.1.4.Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, 

çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlere 

fesat karıştırması, sahte belge kullanması, sözleşme konusu işlerin yapılması veya teslimi 

sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanması, eksik hatalı veya kusurlu imalat 

yapması, taahhüdünü yerine getirirken Teşekküle zarar vermesi, bilgi ve deneyimini 

Teşekkülün zararına kullanması, Teşekkülün izni olmaksızın yükümlülüklerini kısmen ya da 

tümüyle başkasına devretmesi halinde sözleşme tek yanlı olarak feshedilir/sipariş iptal edilir. 

16.1.5. Sözleşmenin feshinden dolayı oluşacak zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir. 

 

MADDE 17. FESHİN SONUÇLARI 

 

17.1. Yükleniciye süre vermeksizin ve uyarıda bulunmaksızın sözleşmeyi tek yanlı fesih 

hakkı veren diğer sözleşme hükümleri de dahil olmak üzere, hangi gerekçe ile olursa olsun 
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sözleşmenin Teşekkül tarafından tek yanlı her türlü feshinde, siparişin iptalinde kesin ve ek 

teminatları ve varsa performans teminatı cezai koşul olarak gelir kaydedilir ve fesih iadeli-

taahhütlü yazılı olarak 10 (on) gün içinde yükleniciye bildirilir.  

 

17.2. Yüklenicinin doğmuş borçları ve sözleşmenin feshinden dolayı ortaya çıkacak her türlü 

menfi ve müspet zarar, gelir kaydedilen teminat tutarları düşülmeksizin faiziyle birlikte 

yükleniciden tahsil edilir. 

 

17.3. Yüklenici, hangi nedenle olursa olsun sözleşmenin feshinden dolayı kar kaybı, tazminat 

ya da başka bir ad altında bir istemde bulunamaz. 

 

17.4. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

MADDE 18. YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ  
 

18.1. Yüklenici şahıs firması ise yüklenicinin ölümü, Adi Ortaklık ve Şirket ise Ortaklardan 

birinin ölümü nedeniyle tasfiyeye gidilmesi halinde, Teşekkül sözleşmeyi fesih edebilir veya 

dilediği takdirde yüklenicinin mirasçıları ya da diğer ortaklarla taahhüdü aynı şartlarla devam 

ettirmek cihetini tercih edebilir. Bu takdirde keyfiyet mirasçılar ile ek bir anlaşmaya bağlanır. 

 

18.2. Teşekkül sözleşmeyi devam ettirmeyi kabul etmediği takdirde yüklenici ile olan 

hesaplar tetkik edilerek tasfiye yapılır. 

 

18.3. Yüklenicinin bir borcu veya yaptığı işten dolayı ceza tahakkuk etmişse, bu alacak 

öncelikle istihkakından yoksa kesin ve ek kesin teminattan tahsil edilir. 

 

18.4. Teminat veya alacak bakiyesi yüklenici mirasçılarına hakları çerçevesinde iade edilir. 

 

18.5. İş ortaklığı olması halinde, ortaklığı oluşturan kişilerden birinin ölümü, sözleşmenin 

devamına engel olmaz. Ancak, pilot ortağın ölümü halinde sözleşme feshedilmek suretiyle 

yapılmış olan işler tasfiye edilir ve yüklenicinin bir borcu veya yaptığı işten dolayı ceza 

tahakkuk etmişse bu alacak öncelikle istihkakından yoksa kesin teminat ve ek kesin 

teminattan tahsil edilir. Ancak, diğer ortakların teklifi ve Teşekkülün uygun görmesi halinde, 

teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla 

sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. 

 

Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o 

ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. 

 

MADDE 19. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR iLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER 

GİDERLER  

 

İhalenin yapılmasından, sözleşmenin akdinden ve uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereği 

ödenecek her türlü vergi, (KDV hariç) resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve 

her türlü sigorta giderleri, sözleşmenin yapılmasına ait varsa noter masrafları ve sair masraflar 

istekliye aittir.  

 

MADDE 20. İHTİLAFLARIN HALLİ  
 

İş bu sözleşme hükümlerinin tatbikinden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Eskişehir 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 



 9 

MADDE 21. SÖZLEŞME VE EKLERİ İLE ÇELİŞKİ HALİNDE UYGULAMA 

İşbu Sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname, Teknik Resim ve ekleri birbirinin ayrılmaz 

ve tamamlayıcı birer parçasıdır. Bunların her birinin kendi içinde çelişkili hükümler 

bulunması halinde Teşekkül lehine olan hüküm uygulanır.  

 

MADDE 22. YÜRÜRLÜK  
 

İşbu sözleşme, taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

  

MADDE 23. İşbu sözleşme 23 (yirmiüç) maddeden ibaret olup, Teşekkül ve Yüklenici 

tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ........................ tarihinde 1 (bir) nüsha olarak 

imza altına alınmıştır. Ayrıca, sözleşmenin “aslına uygun Teşekkülce onaylı bir sureti” 

yükleniciye verilmiştir. 

EK :  1- İdari Şartname 

         2- Teknik Şartname 

         3- Yüklenicinin Teklif Mektubu Fotokopisi 

 

 

                  

      ETİ MADEN İŞLETMELERİ       YÜKLENİCİ                       

          GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

                    

                   Kaşe ve İmza                                       Kaşe ve İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


